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KOKOUKSEN AVAUS
PÄÄTÖSESITYS
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avaa kokouksen.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.21.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Suoritetaan nimenhuuto. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouksesta on ilmoitettu kirkkoneuvoston jäsenille tekstiviestillä maanantaina 18.02.2019. Kokouskutsu asialistoineen
on toimitettu jäsenille postilaatikkoon keskiviikkona 20.02.2019.
PÄÄTÖSESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.

3§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Pöytäkirjan
tarkastajat valitaan neuvoston jäsenlistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖSESITYS
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kaija Mäki ja Kirsti Numminen.
PÄÄTÖS
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Hafrén ja Kaija Mäki
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
PÄÄTÖSESITYS
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.

5§

ILMOITUSASIAT

•

Torsten Sandberg
puheenjohtaja

Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisen koulutuspäivän palaute
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Viranhaltijapäätökset nähtävillä kokouksen aikana
Auran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö 11 §, kohta 1
Auran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö 12 §, kohta 1
Auran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö 14 §
Kirkkoneuvostolla on viranhaltijapäätösten suhteen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukainen siirto-oikeus.
”Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää johtokunnan, luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota
päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi. Johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan ja luottamushenkilön on toimitettava ote tai muu
ilmoitus päätöksestä 7 päivän kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto määrää erikseen, miten nämä päätökset saatetaan sen tietoon.
Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja haluaa saattaa ratkaisun neuvoston käsiteltäväksi,
vaatimus siitä tulee ilmoittaa asianomaiselle, joka on ratkaissut asian, 7 päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätösluettelon ote tai muu.
ilmoitus on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään siirto-oikeuttaan.” (KL 10:5)
KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSESITYS
Kirkkoneuvosto merkitsee mahdolliset viranhaltijapäätökset tiedoksi. Kirkkoneuvosto ei
käytä siirto-oikeuttaan.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.
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VAHTIMESTARIN TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN
ESITTELY
Vahtimestari Heli Häyrynen on otettu määräaikaiseen työsuhteeseen huhtikuussa 2016.
Määräaikainen työsuhde on voimassa vuoden 2019 loppuun. Häyrynen on osoittautunut
työhön sopivaksi, joten työsuhteen vakinaistamiselle ei ole estettä. Työsuhteen vakinaistaminen antaisi työntekijälle varmuuden työsuhteen jatkumisesta.
Seurakunnan kiinteistöpuolella on tulossa henkilöstövaihdoksia lähivuosina, siinä yhteydessä kiinteistötoimen tehtävät täytyy miettiä uudelleen. Häyrynen on ilmoittanut olevansa valmis muutoksiin ja osoittanut halua kehittyä tehtävässään. Tällä hetkellä hän suorittaa seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkintoa (suntio) oppisopimuskoulutuksena.
VT. TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSESITYS
Kirkkoneuvosto vakinaistaa vahtimestari Heli Häyrysen työsuhteen 1.4.2019 alkaen. Vakinaistaminen ei vaikuta palkkaan eikä muihin työsuhteen ehtoihin.
Samalla kirkkoneuvosto toteaa, että työnkuvaa tarkastellaan uudestaan kiinteistöpuolella
tapahtuvien eläköitymisten tai muiden henkilöstövaihdosten yhteydessä.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.
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VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION TOIMEENPANO
ESITTELY
Auran seurakunnan kirkkovaltuusto on 27.12.2018 hyväksynyt seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
KIRKKOHERRAN JA VT. TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSESITYS
Esitys Kirkkoneuvosto toimeenpanee Auran seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019 kirkkovaltuuston 27.12.2018 hyväksymässä muodossa.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.

9§

AURAN SEURAKUNNAN KOLEHTISUUNNITELMA HUHTIKUU — TOUKOKUU 2019
ESITTELY
Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2018 esitteli kirkkohallituksen 19.09.2018 päätöksen mukaisesti kirkkolain 22 luvun 2:n § nojalla vahvistetun eri hiippakunnissa pl. Porvoon hiippakunta vuonna 2019 noudatettavan kolehtisuunnitelman. Kirkkohallituksen vahvistama
asiakirja, kuten käytäntö on ennenkin ollut, antaa seurakunnille mahdollisuuden valita tietyille pyhäpäiville kolehdin suositusten ja muiden vaihtoehtojen mukaan. Kirkkohallituksen vahvistamien kohteiden lisäksi se on määrännyt kolme kuukausien ajanjaksoissa tiettynä seurakunnan valitsemana pyhänä kerättävää kohdistettua kolehtia.
Lisäksi Turun arkkihiippakunta on perinteisesti määrännyt tietyt kaksi päivää jolloin kerätään kolehteja hiippakunnan toiminnan tukemiseen. Edelleen Turun arkkihiippakunta on
esittänyt toivomuksen, että vuoden 2019 aikana kerätään vähintään yksi kolehti El Salvadorin kumppanuuskirkon tukemiseen.
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2, luku 8.). Kokonaiskirkollinen käytäntö,, laaja vakiintunut menettely on ollut se, että jos
paikallisen tarpeen vuoksi kirkkohallituksen määräämän kolehdin paikalle halutaan toinen kohde on silloin alkuperäiselle kohteelle annettava toinen tasavertainen pyhäpäivä.
Näin on menetelty myös Auran seurakunnassa. Tästä on nykyään aina tehtävä ilmoitus
kirkkohallitukseen.
Käytännön syiden ja muuttuvien tarpeiden vuoksi on perusteltua, että kolehtisuunnitelma
hyväksytään useammassa osassa. Nyt tulee hyväksyttäväksi kolehdit vuoden lähinnä toisen neljänneksen osalta (07.04 - 30.05.2019) . (Liite 1, 9 §) niiden pyhäpäivien osalta, joille kolehti voidaan määrätä seurakunnissa.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSESITYS
Kirkkoneuvosto vahvistaa Auran seurakunnan kolehtisuunnitelman huhtikuu — toukokuu
2019.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.
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AURAN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUN OHJESÄÄNTÖ
ESITTELY
Piispankokouksen hyväksymä uusi rippikoulusuunnitelma on tullut käyttöön 1.10.2018.
Rippikoulun uusi malliohjesääntö on hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa
23.10.2018.
Seurakunnassa on laadittu uusi rippikoulun ohjesääntö (LIITE 1, 10 §). Rippikoulun ohjesäännön hyväksyy kirkkoneuvosto ja päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi 28.2.2019 mennessä. Päätöksestä voidaan tehdä kirkollisvalitus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. Tästä seuraa, että kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta tulee
pitää ao. asian osalta ilmoitustaululla 1 + 30 päivää (KL 25:3,4).
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy uuden rippikoulun ohjesäännön. Tämän asian osalta laaditaan
erillinen kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.

11 §

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN TILANTEESSA JOSSA VARSINAINEN SIHTEERI EI
OLE PAIKALLA.
ESITTELY
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:ssä säädetään: Kokouksen pöytäkirjaa pitää talouspäällikkö. Joskus voi tulla tilanne jossa talouspäällikkö ei voi osallistua kokoukseen. Tällaisessa
tilanteessa voisi olla luontevaa että kokouksen puheenjohtaja pitää pöytäkirjaa ja valmistaa sen tarkastus-, ja allekirjoituskuntoon. Pöytäkirja tarkastetaan joka tapauksessa ja käytännössä ei siten voi olla mitään estettä.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
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Kirkkoneuvosto päättää että tilanteessa jossa talouspäällikkö ei voi osallistua kokoukseen
toimii kirkkoherra kokouksen sihteerinä.
PÄÄTÖS
Tilanteessa, jossa talouspäällikkö ei voi osallistua kokoukseen toimii kokouksen puheenjohtaja sihteerinä.

12 §

VETERAANIPÄIVÄN VIETTO SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ JA OSUUS
ESITTELY
Kirkkoherraan on oltu yhteydessä Kansallisen veteraanipäivän viettoon liittyvissä asioissa
13.02.2019 puhelimitse ja sähköpostin välityksellä päivää myöhemmin (Kirkkoherran virallinen evl-osoite 14.02.2019 klo 8:35.). Aurassa ei enää ole toiminnassa veteraanitoimikuntaa, joka takavuosina vastasi asian järjestelyistä. Kansallista veteraanipäivää on vietetty vuodesta 1987 lähtien ja siitä on tullut käytännössä instituutio, tässä tapauksessa yhteiskunnan sosiaalisen toiminnan ilmentymä.
Viestissä pyydetään järjestelyihin apua seurakunnalta. Viestiin sisältyy ehdotus siitä että
seurakunta voisi ottaa vetovastuun asiasta tänä vuonna. Päivään on perinteisesti sisältynyt kukkien lasku hautuumaalla ja veteraanikivellä ja juhlatilaisuus yhtenäiskoululla joka
päättyy lounaaseen. Nyt ehdotetaan että seurakunnan tiloissa seurakuntasalissa järjestettäisiin ohjelmalliset kirkkokahvit. Kunta voisi osallistua osaltaan kustannuksiin. Veteraanipäivä on tänä vuonna lauantaina. Edellytys olisi, että juhla järjestettäisiin perjantaina
26.04., jotta päiväkotilapset voisivat laskea kukat, kuten perinne on ollut.
Veteraanipäivä on yhteiskunnallinen juhlapäivä ja seurakunnan osuus asiassa on aina ollut
marginaalinen, mutta näkyvä esim. Aurassa. Seurakunnan edustajina ovat olleet pääsääntöisesti kirkkoherra ja kanttori. Että veteraanipäivä on yhteiskunnallinen instituutio, on
edelleenkin hyvä lähtökohta. Uuden ison tapahtuman järjestettäväksi ottaminen vaatisi
enemmänkin resursseja kuin kahden viranhaltijan osuus ja rajaisi seurakuntatalon käytön
em. päivältä pois omasta toiminnasta.
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puheenjohtaja
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sihteeri

Leena Hafrén
pöytäkirjantarkastaja

Kaija Mäki
pöytäkirjantarkastaja

11/13
AURAN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
1/2019
PÖYTÄKIRJA
27.02.2019
Kirkkoneuvosto
§ 1 - 17 §
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seurakunta haluaa vaalia veteraanipäivän vieton perinnettä omalta osaltaan ja arvostaa
kunnan toimintaa järjestäjänä. Tässä tilanteessa seurakunnan näkemys asiasta voi olla
vain se, että tällaisen kansallisen ja yhteiskunnallisen juhlapäivän vieton järjestelyistä tulee vastata kunnan. Kysymys on luterilaisesta näkökulmasta puhtaasti maallisen hallintovallan asiasta.
Seurakunta voi osallistua asian toteutukseen kuten ennenkin. Seurakunta edellyttää että
päivän järjestelyistä keskustellaan yhdessä kunnan kanssa sovitussa kokoontumisessa.
Seurakunnan tulee myös edellyttää että kirkollisen osuuden päivän vietossa hoitaa kirkkoherra ja hän toimii myös seurakunnan yhteyshenkilönä asiassa.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Kirkkoneuvosto päättää että seurakunta ei lähde ottamaan järjestelyvastuuta veteraanipäivän vietosta Aurassa.
Muutoin seurakunta voi osallistua asian toteutukseen kuten ennenkin. Seurakunta edellyttää myös, että päivän järjestelyistä keskustellaan yhdessä kunnan kanssa sovitussa kokoontumisessa. Seurakunta edellyttää myös että yhteistyön puitteissa kirkollisen osuuden
päivän vietossa hoitaa kirkkoherra yhdessä kanttorin kanssa. Kirkkoherra toimii myös
seurakunnan yhteyshenkilönä asiassa.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.
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AURAN KIRKON REMONTTI
ESITTELY
Auran kirkon remontti on venynyt useita vuosia alkuperäisestä aikataulustaan. Erityisesti
ongelmana on ollut suunnitelmien saaminen arkkitehtitoimistolta. Suunnitelmat on toimitettu seurakuntaan maanantaina 11.2.2019 ja ovat nyt insinööritoimisto Jouko Sjöbergin
tarkastettavana. Mikäli suunnitelmat ovat sovitun mukaiset, on remontissa mahdollista
päästä eteenpäin.
Aikataulun viivästyminen useammalla vuodella on johtanut siihen, että Jouko Sjöberg haluaisi irtautua projektista eläköitymisen vuoksi. Hän on luvannut auttaa seurakuntaa löytämään toisen insinööritoimiston vetämään projektia. Hän on myös luvannut auttaa siirtymävaiheessa.
KIRKKOHERRAN JA VT. TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSESITYS
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja vt. talouspäällikön selvittämään insinööritoimiston vaihdon mahdollisuutta.
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.

14 §

MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Tarkastettu pöytäkirja tai ilmoitus siitä tulee asettaa nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 14 päivän ajaksi. (KL 25 luku 3 § ).
PÄÄTÖSESITYS
Pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksen jälkeen 27.02.2019. Pöytäkirja on nähtävillä
28.02.2019 –15.03.2019 seurakunnan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina tai
muuna sovittuna aikana. Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 28.02.2019 – 15.03.2019.
PÄÄTÖS
10 § on nähtävillä 28.02.2019-01.04.2019, muuten päätösesityksen mukainen.

16 §

VALITUSOSOITUS
PÄÄTÖSESITYS
Puheenjohtaja valmistelee kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja se liitetään pöytäkirjaan sen tarkistamisen yhteydessä. (Liite 1, 16 §).
PÄÄTÖS
Päätösesityksen mukainen.

Torsten Sandberg
puheenjohtaja
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pöytäkirjantarkastaja

14/13
AURAN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
1/2019
PÖYTÄKIRJA
27.02.2019
Kirkkoneuvosto
§ 1 - 17 §
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.18.

Kokouksen vakuudeksi

Torsten Sandberg
puheenjohtaja, kirkkoherra

Susanna Nieminen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet, että se vastaa kokouksen kulkua:

Leena Hafrén
Pöytäkirjantarkastaja

Torsten Sandberg
puheenjohtaja

Susanna Nieminen
sihteeri

Kaija Mäki
Pöytäkirjantarkastaja

Leena Hafrén
pöytäkirjantarkastaja

Kaija Mäki
pöytäkirjantarkastaja

